
 In deze nieuwsbrief:  Sinterklaas, Voortgangsgesprekken, 

Kerst, Vuurwerk; niet op school, en nog veel meer! 

Jaargang 4 | nummer 9| 10 november 2022 

Sinterklaas op De Lei 
Het is weer bijna zover. Sinterklaas komt zaterdag weer aan in ons land. Uiteraard vieren 

wij ook dit jaar zijn verjaardag op De Lei.  Hieronder een paar belangrijke data om te ont-

houden:  

Maandag 14 november gaan groep 6 en unit 4 lootjes trekken. Verdere informatie volgt 

vanuit de unit, zie weekberichten.   

Maandag 21 november schoen meenemen voor schoen zetten op donderdag 24 novem-

ber. Dit is voor unit 2 en 3.  

Unit 4 zal op vrijdag 25 november een activiteit hebben op de unit.   

Maandag 5 december komt, als het goed is, de Sint aan bij school. En gaan we zijn verjaar-

dag vieren. De kinderen hoeven deze dag geen 10-uurtje mee te nemen, dit wordt ver-

zorgd door de OR. Wel moeten de kinderen hun eigen lunch meene-

men, de dag duurt gewoon tot 14.00 uur.   

 

Adios, de Sintcommissie 

IKC De Lei| Larikslaan 2 2451 BV Leimuiden | Tel. Nr. locatie  0172—509295 

                   | E-mail: directie@delei.wijdevenen.com | Website: www.ikcdelei.nl  

VAN DE DIRECTIE 

Beste ouders, verzorgers, 

 

In deze nieuwsbrief kunt u 

lezen dat december echt in 

aantocht is. In deze nieuws-

brief meer over Sint, Kerst en 

zelfs al over vuurwerk. 

 

Als wij rondlopen op de units 

zien wij het thema van Les-

kracht: St. Juttemis tot Party 

overal terug. Leuk om thuis 

ook aan uw kind (eren) te 

vragen welke feesten er alle-

maal zijn.  

 

Deze week goed nieuws! De 

bibliotheek blijft zeker nog 

een jaar in Leimuiden. Zijn uw 

kinderen nog geen lid? Aan-

melden en lid worden is voor 

kinderen gratis! In de biblio-

theek kunt u meer info krij-

gen. 

 

Veel leesplezier! 

Kristel en Nicky 

Directie De Lei 

 

 

 

 

 

 

Voortgangsgesprekken november 

Deze week staat de inschrijving open. De gesprekken zijn facultatief, het mag, maar het 

hoeft niet. De gesprekken van maandag, dinsdag en woensdag vinden plaats op school, zie 

onderstaand schema. De gesprekken van de donderdag zijn online via Google Meet, u ont-

vangt de dag van het gesprek een link via Ouderportaal. 

 

 

 

 

 

 

Groep 1/2/3 A In stamgroep  

Groep 1/2/3B  In kantoor 1 bovenaan de 

trap  

Groep 1/2/3C  In stamgroep  

Groep 1/2/3D  In stamgroep  

Groep 1/2/3E  In stamgroep  

Groep 4/5/6a  In stamgroep  

Groep 4/5/6b  In IB kantoor boven 

Groep 4/5/6c  In stamgroep  

Groep 4/5/6d  In directiekantoor boven 

Groep 4/5/6e  In stamgroep  

Groep 7/8a  In kantoor naast 

lift boven 

Groep 7/8b  In stamgroep 

Groep 7/8c  In teamkamer  

Groep 7/8d  In stamgroep 



AGENDA 

 

11 november 

14.00uur Koffie in het park– Family 

Factory 

21 november—24 november 

Facultatieve gesprekken 

28 november—1 december 

Inloopweek ouders 08.20-08.45 

5 december 

Sinterklaas viering 

22 december 

Kerstmarkt 17.00 uur—19.00 uur 

23 december 

Kerstontbijt 

23 december 12.00 uur 

Start Kerstvakantie tot 6 januari 
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Kerst op De Lei 
Het is nog ver weg, maar voor je het weet is het zover: Kerst! 

We hebben vorige week verteld dat we een Kerstmarkt gaan organiseren. We 

verkopen dan onder andere producten die de kinderen maken en zelf verkopen. 

De opbrengst gaat naar een goed doel / goede doelen. De kinderen maken een 

keuze welk goed doel dit zal zijn. De initiatiefnemers presenteren zich en de kin-

deren kiezen. Weet u een goed doel, wellicht een lokaal doel? U kunt dit doorge-

ven via directie@delei.wijdevenen.com, voor 25 november. 

 

Voor de aangeboden producten van de kinderen kunnen we de volgende dingen 

gebruiken: Olvaritpotjes, materialen voor Kerststukjes (groen / ‘instekers’ / oase), 

materialen om Kerstkaarten te maken 

(stickers / plaatjes / lege kaarten), materia-

len om kaarsen te maken versieren (oude 

kaarsen etc.). Heeft u zelf een tip of kunt u 

misschien zelf een workshop geven om een 

kerstproduct te maken?  

 

Meer informatie bij juf Alie en/of juf Nicky.  

Sint in Leimuiden 

Zaterdag 19 november komt Sinterklaas ook aan in 

Leimuiden. U kunt de flyer zien in de bijlage. Deze 

flyer kunt u ook ophalen bij de gemakswinkel in 

Leimuiden.  

Naast Sint in Leimuiden is er ook een flyer van de 

scouting toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Zie bijla-

ge. 

Welkom 
Komende week worden Scott en Lieke allebei vier jaar. Van harte gefeliciteerd 

en welkom op De Lei! Scott komt in groep 1-2-3D bij juf Chanel en Lieke in 

groep 1-2-3A bij juf Gerda en juf Angelique. Een fijne en leerzame tijd toege-

wenst. 

 

De komende week 

is het feest bij: 

12 nov Henry  4-5-6A 

14 nov Santano 4-5-6B 

15 nov Guus  4-5-6E 

16 nov Jenna  4-5-6B 

 

  

 

   

 

 

 

  

Vuurwerk op en rond het schoolplein 
December komt er aan en er ligt hier en daar al categorie 1 vuurwerk 

in de winkels. Ook dit vuurwerk is voor 12 jaar en ouder.  

We zien voor en na schooltijd kinderen rondlopen met dit vuurwerk 

en ook hebben we gezien dat er vuurwerk wordt afgestoken. Op en 

rond het schoolplein is dit verboden. Wilt u dit thuis bespreken? In 

geval van vuurwerk afsteken, zullen we dit melden bij de wijkagent.  



AGENDA 

 

11 november 

14.00uur Koffie in het park– Family 
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21 november—24 november 
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5 december 
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Wij stellen ons voor! 
Hallo wij zijn Hilde, Lars, Mare en Lotte. Wij zijn 17 en 19 jaar oud en doen de oplei-

ding HALO. (Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding) Wij komen stage lo-

pen bij jullie gymlessen op de vrijdag, wij hebben er zin in! 

Hopelijk jullie ook.  

  

Hey ik ben Hilde. Ik ben 17 jaar oud. Zelf zit ik nu op voetbal en heb ik heel lang op 

een vechtsport gezeten. In mijn vrije tijd kan je mij op de werkvloer vinden, ik werk 

in een sushi-restaurant. Of je kan me vinden bij mijn vrienden. Ik zie jullie snel, ik 

kijk er naar uit om jullie les te geven!  

  

Hoi ik ben Lars, 17 jaar oud en mijn hobby's zijn voetballen en basketbal. Naast 

sporten vind ik het leuk om te gamen en sport te kijken. Ik kijk er naar uit om jullie 

les te geven! 

  

Hey allemaal, ik ben Mare en ik ben 19 jaar oud. Ik zit op hockey en heb heel lang 

op klimmen gezeten. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd aftespreken met 

vrienden en lekker uit eten te gaan.  

Ik kijk uit om jullie allemaal te leren kennen en les te geven. Tot snel !  

  

Hoi ik ben Lotte, 17 jaar oud en mijn hobby’s zijn schaatsen, wielrennen en skeele-

ren. Naast sporten vind ik fotografie leuk om te doen en doe ik graag dingen met 

vrienden. Ik heb super veel zin om  jullie les te geven! 

 

 

 

 

 

 

  

De komende week 

is het feest bij: 

12 nov Henry  4-5-6A 

14 nov Santano 4-5-6B 

15 nov Guus  4-5-6E 

16 nov Jenna  4-5-6B 

 

  

 

   

 

 

 

  


